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LÜHISELGITUS 

Tulevane kodakondsuse, õiguste ja väärtuste programm peaks aitama elavdada eurooplaste 

dialoogi ja tugevdama vastastikust mõistmist ajal, mil Euroopas kasvab sallimatus, mis seab 

ühisesse kultuuriruumi kuulumise tunde kahtluse alla. 

Arvamuse koostaja tunnustab Euroopa Komisjoni püüdlusi kasutada sünergiat, et võtta 

arvesse piiravat eelarveolukorda.  

Samas on tema silmis siiski olulisem kui kunagi varem tähtsustada endist programmi 

„Kodanike Euroopa“, millel on ilmne lisaväärtus kodanike osaluse edendamisel, 

ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning kodanike osaluse ja demokraatliku kaasamise 

toetamisel. See programm on olnud edukas ja aidanud kaasa Euroopa küsimuste 

teadvustamisele ning võib seetõttu äratada Euroopa kodanikes huvi Euroopa Parlamendi 

järgmiste valimiste vastu.  

Sellest tulenevalt peab arvamuse koostaja kahetsusväärseks, et äärmiselt sümboolne 

kodakondsuse mõiste on programmi nimetusest kadunud ja teeb seetõttu ettepaneku selle 

uuesti kasutusele võtta. 

Samuti peab arvamuse koostaja vajalikuks, et programmi eelarve oleks vastavuses eesseisvate 

probleemidega, ning teeb seega ettepaneku suurendada tema vastutusalasse kuuluva 

tegevussuuna B („Kodanike kaasatus ja osalemine“) eelarvet. Kavandatud eelarve on Euroopa 

Parlamendi esitatud nõudmisi silmas pidades suures osas ebapiisav. Seepärast tehakse 

ettepanek suurendada kodanike kaasatusele pühendatud eelarverida, nähes ette 500 miljoni 

euro suuruse eelarve, mis vastab vaid vaevalt ühele eurole Euroopa kodaniku kohta. Eesmärk 

on kaitsta Euroopa programmi, mis oleks kättesaadav kõigile kodanikele, kes tegutsevad 

tugeva Euroopa nimel, natsionalismile vastandudes ja kinnitust leidnud solidaarsuse vaimus. 

Olles teadlik vajadusest edendada Euroopa Liidu ülesehitamiseni viinud minevikusündmuste 

ajaloomälus hoidmist ja paremat arusaamist praegusest olukorrast, et tulevikku ka edaspidi 

üheskoos edasi kujundada, teeb arvamuse koostaja ettepaneku arendada ajaloomäluga seotud 

meetmeid, mis tuletavad meelde ELi aluseks olevate põhimõtete ja väärtuste olulisust.  

Kuna programmi eelarvelised vahendid on piiratud, ei ole arvamuse koostaja arvates 

asjakohane lubada komisjonil kasutada neid vahendeid ELi poliitilisi prioriteete käsitlevaks 

institutsiooniliseks teabevahetuseks, kuna komisjoni kommunikatsiooniteenistustel on seda 

laadi tegevuse läbiviimiseks märkimisväärsed vahendid juba olemas. 

Arvamuse koostaja pooldab ELi kodanikuühiskonna organisatsioonide toetusvahendi loomist, 

mis edendaks kohalikul tasandil põhiväärtusi, et toetada avatud, demokraatlikku ja kaasavat 

ühiskonda, kuid rõhutab samas vajadust kaitsta kogukonna lihtsate kodanike väljatöötatud 

individuaalseid projekte, mis on Euroopa jaoks igapäevaselt hädavajalikud. Arvamuse 

koostaja paneb erilist rõhku sellele, et programm peaks olema kättesaadav puuetega 

inimestele. 

Mis puudutab programmi avamist programmiga ühinenud kolmandatele riikidele, leiab 

arvamuse koostaja, et seda sätet ei ole asjakohane kohaldada kodanike kaasatuse osa suhtes, 

kuna liikmesriikides on kodanike tegutsemisvõimalused sageli piiratud ja valmistavad 

pettumust paljudele kandidaatidele, kel kaasatusest hoolimata ei olnud võimalik valituks 

osutuda.  
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Arvamuse koostaja nõustub ka komisjoni ettepanekuga laiendada programmi „Kodanike 

Euroopa“ raames oma kasulikkust tõestanud riiklike kontaktpunktide süsteemi, et projektide 

elluviijaid nende tegevuses paremini toetada, ja rõhutab, et seda tuleks määruses mainida.  

Arvamuse koostaja soovitab ka, et komisjon võtaks tööprogrammid ja mitmeaastased 

prioriteedid vastu delegeeritud õigusaktidega ja mitte rakendusaktidega, nagu komisjon oma 

ettepanekus ette näeb. 

Üldiselt tunneb arvamuse koostaja komisjoni pakutud lähenemisviisi üle heameelt, pidades 

eelkõige silmas õigusliku aluse muutmist, mis võimaldab Euroopa Parlamendil täita oma rolli 

kaasseadusandjana. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et programmi taga on rohked 

kodanike projektid, mille säilitamine on praegu väga tähtis ja mida tuleb ka tulevikus toetada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste 

programm 

millega kehtestatakse kodanike Euroopa, 

õiguste ja väärtuste programm 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 

tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 16 lõiget 2, 

artikli 19 lõiget 2, artiklit 21 lõiget 2, 

artiklit 24, artiklit 167 ja artiklit 168, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 16 lõiget 2, 

artikli 19 lõiget 2, artiklit 21 lõiget 2, 

artiklit 24, artiklit 167 ja artiklit 168, ning 
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Euroopa Liidu lepingu artiklit 11, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on 

sätestatud: „Liit rajaneb sellistel väärtustel 

nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 

inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 

hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. 

Need on liikmesriikide ühised väärtused 

ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, 

mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, 

solidaarsus ning naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus.“ Artiklis 3 on täpsustatud, 

et „liidu eesmärk on edendada rahu, oma 

väärtusi ja oma rahvaste hüvangut“ ja et 

„liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja 

keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa 

kultuuripärandi kaitse ja arendamise“. Neid 

väärtuseid on veelkord kinnitatud ja 

täpsustatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud õigustes, vabadustes ja 

põhimõtetes. 

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on 

sätestatud: „Liit rajaneb sellistel väärtustel 

nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 

inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 

hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. 

Eelkõige vastavalt inimõiguste 

ülddeklaratsioonile ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartale on inimväärikus kõigi 

võõrandamatute inimõiguste alus. Need 

on liikmesriikide ühised põhimõtted ja 

väärtused ühiskonnas, kus valitsevad 

pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, 

õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus.“ Artiklis 3 on täpsustatud, 

et „liidu eesmärk on edendada rahu, oma 

väärtusi ja oma rahvaste hüvangut“ ja et 

„liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja 

keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa 

kultuuripärandi kaitse ja arendamise“. Neid 

väärtuseid on veelkord kinnitatud ja 

täpsustatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud õigustes, vabadustes ja 

põhimõtetes. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 

väärtuste edendamist ja tugevdamist, 

jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 

seadmist Euroopa projektis kesksele 

kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 

õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 

koosneb õiguste ja väärtuste programmist 

ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 

ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 

radikalismi ja lõhenemisega, on varasemast 

veelgi tähtsam edendada, tugevdada ja 

kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi: 

inimõigusi, inimväärikuse austamist, 

vabadust, demokraatiat, võrdsust, 

õigusriigi põhimõtet. Sellel on Euroopa 

poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja 

majanduselu jaoks sügav ja vahetu mõju. 

Uue fondi osana jätkab õigusprogramm 

liidu õigusruumi edasiarendamise ja 

piiriülese koostöö toetamist. Õiguste ja 

väärtuste programm koondab enda alla 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 

loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi ning nõukogu 

määrusega (EL) nr 390/20149 loodud 

programmi „Kodanike Euroopa“ (edaspidi 

„eelkäija programmid“). 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 

väärtuste edendamist ja tugevdamist, 

jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 

seadmist Euroopa projektis kesksele 

kohale. Seepärast tuleks luua ELi eelarves 

uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 

koosneb kodanike Euroopa, õiguste ja 

väärtuste programmist ja 

õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 

ühiskonnad seisavad silmitsi paljude 

probleemidega, näiteks ekstremismi, 

radikalismi ja lõhenemisega ning mil 

teatud riigid on õigusriigi põhimõttest 

järjest selgemini eemaldumas, on 

varasemast veelgi tähtsam edendada, 

tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi ja ELi 

väärtusi, nagu inimõigusi, sh vähemuste, 

laste ja noorte õigusi, pluralismi, sallivust, 

inimväärikuse austamist, vabadust, 

demokraatiat, võrdsust, solidaarsust ja 

õigusriigi põhimõtet. Kodanike Euroopa, 

õiguste ja väärtuste programm koondab 

enda alla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1381/20138 aastateks 

2014–2020 loodud õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmi ning nõukogu määrusega (EL) 

nr 390/20149 loodud programmi 

„Kodanike Euroopa“ (edaspidi „eelkäija 

programmid“). 

__________________ __________________ 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programm aastateks 2014–2020 (ELT L 

354, 28.12.2013, lk 62). 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programm aastateks 2014–2020 (ELT L 

354, 28.12.2013, lk 62). 

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 

(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2014–2020 programm 

„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 

(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2014–2020 programm 

„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 

selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 

keskenduvad peamiselt inimestele ja 

üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 

väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 

mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 

Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 

õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 

kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 

tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 

inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 

demokraatliku osaluse soodustamist ning 

seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 

rikkalikku mitmekesisust, mis põhineb 

meie ühisel ajalool ja mälul. Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 

institutsioonid annavad kodanikele ja 

esindusühendustele sobival viisil 

võimaluse teha teatavaks ja vahetada 

avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 

kõigis valdkondades. 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 

selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 

keskenduvad peamiselt inimestele ja 

üksustele, kes aitavad meie ühiseid 

väärtuseid ja õiguseid tugevdada ning 

meie mitmekesisuse rikkalikkust esile 

tõsta. Meie lõppeesmärk on hoida õigustel 

põhinevat, võrdõiguslikku, õiglast, sallivat, 

kaasavat, mitmekesist ja demokraatlikku 

ühiskonda. Rahastatavate meetmete 

eesmärk peaks olema hoida ja tugevdada 

aktiivset kodanikuühiskonda ning 

soodustada demokraatlikku, kodaniku-, 

kultuurilist ja sotsiaalset osalust, mis 

põhineb meie ühistel väärtustel, ajalool, 

mälul, kultuuripärandil ja juurtel. 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 on 

täpsustatud, et institutsioonid peavad 

kodanikuühiskonnaga avatud, 

läbipaistvat ja korrapärast dialoogi ning 
annavad kodanikele ja esindusühendustele 

sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja 

vahetada avalikult oma seisukohti liidu 

tegevuse kõigis valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Õiguste ja väärtuste programm 

(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 

sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 

on väärtuste edendamisele ja kaitsmisele 

ühised, ja saavutada kriitiline mass, et 

saavutada selles valdkonnas konkreetseid 

(4) Kodanike Euroopa, õiguste ja 

väärtuste programm (edaspidi 

„programm“) peaks aitama luua sünergiat, 

et tegeleda probleemidega, mis on 

väärtuste, kodanikuaktiivsuse ja Euroopa 

kodanikuhariduse edendamisele ja 
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tulemusi. See tuleks saavutada eelkäija 

programmide positiivsele kogemusele 

tuginedes. Nii on võimalik ära kasutada 

kõik sünergiast tulenevad võimalused, et 

tõhusamalt toetada hõlmatud 

poliitikavaldkondi ja suurendada nende 

väljavaateid jõuda inimesteni. Et 

programm oleks tulemuslik, tuleks selles 

arvestada eri valdkonna poliitika 

eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 

konkreetseid vajadusi, kasutades selleks 

spetsiaalselt kohandatud lähenemisviise. 

kaitsmisele ühised, ja saavutada kriitiline 

mass, et saavutada selles valdkonnas 

konkreetseid tulemusi. Selle 

saavutamiseks tuleks tugineda positiivsele 

kogemusele eelnevatest programmidest, 

mis on nüüd kaasatud uude programmi. 

Nii on võimalik ära kasutada kõik 

sünergiast tulenevad võimalused, et 

tõhusamalt toetada hõlmatud 

poliitikavaldkondi ja suurendada nende 

väljavaateid jõuda inimesteni. Et 

programm oleks tulemuslik, tuleks selles 

arvestada eri valdkonna poliitika 

eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 

konkreetseid vajadusi, pöörates erilist 

tähelepanu liidu mitmekeelsele olemusele 

ja vajadusele kaasata noori, alaesindatud 

ja ebasoodsas olukorras olevaid rühmi, nt 

erivajadustega isikud, rändajad, 

pagulased ja varjupaigataotlejad, 

kasutades selleks spetsiaalselt kohandatud 

lähenemisviise. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) ELi toimimise lepingu artiklis 17 

nähakse ette dialoog ELi ja artiklis 

nimetatud kirikute ja organisatsioonide 

vahel. Lepingus tunnustatakse nende 

erilist panust põhiliste inimõiguste kaitse 

ja edendamise soodustamisse, mistõttu 

tuleks nendele anda kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega samaväärne 

juurdepääs programmi asjakohastele 

rahastamisvõimalustele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 

kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 

ja koordineeritud tegevust. Tuues 

kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 

või linnade võrgustike raames, toetame 

kodanikuühiskonna organisatsioone 

programmiga hõlmatud valdkondades, 

aitame suurendada kodanike kaasatust 

ühiskonnas ja seeläbi nende osalemist liidu 

demokraatlikus elus. Samal ajal soosib 

vastastikust mõistmist, mitmekesisust, 

dialoogi ja teiste vastu austust edendavate 

meetmete toetamine kuuluvustunde 

tekkimist ja Euroopa identiteeti, mis 

põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 

väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 

Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 

edendamine on eriti oluline ELi 

äärepoolseimates piirkondade elanike 

jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 

eraldatud ja kaugel. 

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 

kodanikele lähemale, tugevdada 

demokraatlikku osalust ja suurendada 

kodanike võimet kasutada oma Euroopa 

kodakondsusega seotud õigusi, on vaja 

mitmesuguseid meetmeid ja koordineeritud 

tegevust, mis peaks jaotuma 

geograafiliselt tasakaalustatult. Tuues 

kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 

või linnade võrgustike raames, toetame 

kodanikuühiskonna organisatsioone 

kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 

rahvusvahelisel tasandil programmiga 

hõlmatud valdkondades, aitame 

suurendada kodanike kaasatust ühiskonnas 

ja seeläbi nende osalemist liidu 

demokraatlikus elus ning liidu poliitilise 

tegevuskava kujundamisel. Samal ajal 

soosib vastastikust mõistmist, 

kultuuridevahelist dialoogi, kultuurilist ja 

keelelist mitmekesisust, leppimist, 

sotsiaalset kaasamist ja teiste vastu austust 

edendavate meetmete toetamine liitu 

kuulumise tunde tekkimist ja Euroopa 

kodanikuks olemise ühist identiteeti, mis 

põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 

väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 

Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 

edendamine on eriti oluline ELi 

äärepoolseimates piirkondade elanike 

jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 

eraldatud ja kaugel. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Mitmekesisuse suurenemine ja 

üleilmsed rändeliikumised muudavad 

meie ühiskondades tähtsamaks 

kultuuride- ja usunditevahelise dialoogi. 

Programmi kaudu tuleks täielikult toetada 
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kultuuride- ja usunditevahelist dialoogi, 

mis on osa Euroopa sotsiaalsest 

harmooniast ning tähtis element 

sotsiaalse kaasatuse ja ühtekuuluvuse 

edendamisel. Kuigi usunditevaheline 

dialoog võib aidata juhtida tähelepanu 

usu positiivsele panusele sotsiaalsesse 

ühtekuuluvusse, võib usunditealaste 

teadmiste puudumine võimaldada ära 

kasutada elanikkonna usulisi tundeid. 

Seepärast peaks programm toetama 

usunditealaseid teadmisi arendavaid 

projekte ja algatusi, soodustades nii 

usunditevahelist dialoogi ja vastastikust 

mõistmist. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 

ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja 

selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 

ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 

moraalse suuna ja ühiste väärtuste 
alusest. Seetõttu tuleks arvestada ka 

ajalooliste, kultuuriliste ja 

kultuuridevaheliste aspektide asjakohasust, 

samuti olemasolevaid seoseid ajaloolise 

mälu ja Euroopa identiteedi loomise ja 

kokkukuulumistunde vahel. 

(6) On vaja ajaloolist mälu ja loovat 

mõtlemist Euroopa ajaloolise mälu üle, et 

kodanikud, eeskätt noored oleksid 

teadlikud oma ühisest ajaloost kui ühise 

tuleviku alusest. Seetõttu tuleks arvestada 

ka ajalooliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja 

kultuuridevaheliste aspektide, sallivuse ja 

dialoogi asjakohasust, et edendada jagatud 

väärtustel, solidaarsusel, mitmekesisusel 

ja rahul põhinevaid ühiseid arusaamu, 

samuti olemasolevaid seoseid ajaloolise 

mälu ja Euroopa identiteedi loomise ja 

kokkukuulumistunde vahel. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Programm on ülitähtis, et 

arendada välja ühine arusaam Euroopa 

identiteedist ja suurendada ELi 
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kuulumisega kaasnevate võimaluste 

nähtavust. Need on kogu Euroopa 

projekti olemasolu kahtluse alla 

seadvatele euroskeptitsismile ja Euroopa-

vastastele poliitilistele jõududele vastu 

töötavad meetmed. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Kodanikud peaksid ka olema 

teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 

liidu kodakondsusest, tundma end teises 

liikmesriigis elades, reisides, õppides, 

töötades või vabatahtlikuna tegutsedes 

vabalt ning neil peaks olema võimalus 

kasutada kõiki oma kodakondsusest 

tulenevaid õiguseid, nad peaksid olema 

kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 

et nende õigused on tagatud ja kaitstud 

ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 

ei asuks. Kodanikuühiskonda tuleb toetada 

ELi lepingu artikli 2 kohaste ELi ühiste 

väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja neist 

teadlikkuse suurendamisel ning liidu 

õigusest tulenevate õiguste kasutamisel. 

(7) Kodanikud peaksid ka olema 

teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 

liidu kodakondsusest, ning tundma end 

teises liikmesriigis elades, reisides, 

õppides, töötades, hääletades, kasutades 

avalikke teenuseid, osaledes 

kultuurivahetuses või vabatahtlikuna 

tegutsedes vabalt. Kodanikud peaksid 

tundma, et nad saavad osaleda liidu 

otsuste tegemises ja teadma, et nad saavad 

seda mõjutada ning et nad võivad olla 
kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 

et nende õigused on tagatud ja kaitstud 

ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 

ei asuks. Kodanikuühiskonda tuleb 

kõikidel tasanditel toetada ELi lepingu 

artikli 2 kohaste liidu ühiste väärtuste 

edendamisel, kaitsmisel ja neist teadlikkuse 

suurendamisel, et tagada liidu õigusest 

tulenevate õiguste kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Euroopa Parlamendi 2. aprilli 

2009. aasta resolutsioonis Euroopa 

südametunnistuse ja totalitarismi kohta 

ning nõukogu 9.–10. juuni 2011. aasta 

järeldustes totalitaarsete režiimide poolt 
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Euroopas toime pandud kuritegude 

mälestuse teadvustamise kohta 

rõhutatakse, et on tähtis hoida 

minevikumälestusi elus, et ehitada üles 

ühine tulevik, ning tõstetakse esile liidu 

rolli nende kuritegude kollektiivse 

mälestuse säilitamises, jagamises ja 

tutvustamises, seda samuti eesmärgiga 

tugevdada Euroopa ühist, pluralistlikku ja 

demokraatlikku identiteeti. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 

takistused ning juurdepääsu puudumine 

muudavad puudega inimestel teistega 

võrdsetel alustel ühiskonnas 

täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 

keeruliseks. Puudega inimeste ees seisab 

veel muidki takistusi: neil on keerulisem 

pääseda tööturule, saada kaasavat ja 

kvaliteetsele haridust, vältida vaesust ja 

sotsiaalset tõrjutust, saada osa 

kultuurialgatustest ja meediast või 

kasutada oma poliitilisi õigusi. Olles 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

osaline, on liit ja selle liikmesriigid võtnud 

endale kohustuse edendada, kaitsta ja 

tagada kõigile puudega inimestele kõigi 

inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 

võrdne teostamine. Puuetega inimeste 

õiguste konventsioonist on saanud liidu 

õiguskorra lahutamatu osa. 

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 

takistused ning juurdepääsu puudumine 

muudavad puudega isikutel teistega 

võrdsetel alustel ühiskonnas 

täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 

keeruliseks. Puudega isikute ees seisab 

veel muidki takistusi muu hulgas tööturule 

pääsemisel, kaasava ja kvaliteetse 

hariduse saamisel, vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vältimisel, kultuurialgatustest ja 

meediast osa saamisel või poliitiliste 

õiguste kasutamisel. Olles Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni osaline, on 

liit ja selle liikmesriigid võtnud endale 

kohustuse edendada, kaitsta ja tagada 

kõigile puudega inimestele kõigi 

inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 

võrdne teostamine. Puuetega inimeste 

õiguste konventsioonist on saanud liidu 

õiguskorra lahutamatu osa. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) ELi toimimise lepingu artikli 24 

järgi määravad Euroopa Parlament ja 

nõukogu seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt normide abil kindlaks Euroopa 

Liidu lepingu artikli 11 tähenduses 

kodanikualgatuse esitamise korra ja 

tingimused. Seda on tehtud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

211/201114 vastuvõtmisega. Programmiga 

tuleks toetada määruse [(EL) nr 

211/2011] rakendamise tehnilise ja 

korraldusliku toe rahastamist, toetades nii 
seda, et kodanikud saavad teostada oma 

õigust algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi. 

(14) ELi toimimise lepingu artikli 24 

järgi määravad Euroopa Parlament ja 

nõukogu seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt normide abil kindlaks Euroopa 

Liidu lepingu artikli 11 tähenduses 

kodanikualgatuse esitamise korra ja 

tingimused. Seda on tehtud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

211/201114 vastuvõtmisega. Programmiga 

tuleks julgustada ja edendada seda, et 

kodanikud saavad teostada oma õigust 

algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi, toetades selle 

võrdõiguslikkuse ja õiguste 

tegevussuunaga määruse [(EL) nr 

211/2011] rakendamise tehnilise ja 

korraldusliku toe rahastamist. 

__________________ __________________ 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruar 2011. aasta määrus (EL) 

nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT 

L 65, 11.3.2011, lk 1). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruar 2011. aasta määrus (EL) 

nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT 

L 65, 11.3.2011, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Kooskõlas liidu õigusaktidega, mis 

käsitlevad võrdset kohtlemist, loovad 

liikmesriigid võrdse kohtlemise 

edendamiseks sõltumatud asutused 

(võrdõiguslikkust edendavad asutused), et 

võidelda diskrimineerimisega rassilise, 

etnilise päritolu soo alusel. Kuid mitmed 

liikmesriigid on läinud veelgi kaugemale ja 

taganud, et võrdõiguslikkust edendavad 

asutused saavad käsitleda ka 

diskrimineerimist, mis toimub muul alusel, 

nt vanuse, seksuaalse sättumuse, 

usutunnistuse või veendumuste, puuete või 

muul alusel. Võrdõiguslikkust edendavatel 

(17) Kooskõlas liidu õigusaktidega, mis 

käsitlevad võrdset kohtlemist, loovad 

liikmesriigid võrdse kohtlemise 

edendamiseks sõltumatud asutused 

(võrdõiguslikkust edendavad asutused), et 

võidelda diskrimineerimisega rassilise, 

etnilise päritolu soo alusel. Kuid mitmed 

liikmesriigid on läinud veelgi kaugemale ja 

taganud, et võrdõiguslikkust edendavad 

asutused saavad käsitleda ka 

diskrimineerimist, mis toimub muul alusel, 

nt keele, vanuse, seksuaalse sättumuse, 

usutunnistuse või veendumuste, puuete või 

muul alusel. Võrdõiguslikkust edendavatel 
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asutustel on võrdõiguslikkuse edendamisel 

ning võrdse kohtlemise õigusnormide 

kohaldamise tagamisel keskne roll, 

pakkudes eelkõige sõltumatut abi 

diskrimineerimisohvritele, korraldades 

diskrimineerimist käsitlevaid sõltumatuid 

uuringuid, avaldades sõltumatuid 

aruandeid ja andes soovitusi seoses 

diskrimineerimisküsimustega nende riigis. 

On oluline, et võrdõiguslikkust edendavate 

asutuste sellesisulist tööd koordineeritaks 

liidu tasandil. EQUINET loodi 2007. 

aastal. Selle võrgustiku liikmed on 

riiklikud asutused, kes edendavad võrdset 

kohtlemist, nagu sätestatud nõukogu 

direktiivides 2000/43/EÜ15 ja 

2004/113/EÜ16 ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivides 2006/54/EÜ17 ja 

2010/41/EL18. EQUINET on erilises 

olukorras, sest on ainus üksus, kes tagab 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste 

meetmete koordineerimist. EQUINETi 

tegevuse koordineerimine on liidu 

diskrimineerimisvastase õiguse 

nõuetekohase rakendamise seisukohast 

kesksel kohal ja seda tuleks programmist 

toetada. 

asutustel on võrdõiguslikkuse edendamisel 

ning võrdse kohtlemise õigusnormide 

kohaldamise tagamisel keskne roll, 

pakkudes eelkõige sõltumatut abi 

diskrimineerimisohvritele, korraldades 

diskrimineerimist käsitlevaid sõltumatuid 

uuringuid, avaldades sõltumatuid 

aruandeid ja andes soovitusi seoses 

diskrimineerimisküsimustega nende riigis. 

On oluline, et võrdõiguslikkust edendavate 

asutuste sellesisulist tööd koordineeritaks 

liidu tasandil. EQUINET loodi 2007. 

aastal. Selle võrgustiku liikmed on 

riiklikud asutused, kes edendavad võrdset 

kohtlemist, nagu sätestatud nõukogu 

direktiivides 2000/43/EÜ15 ja 

2004/113/EÜ16 ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivides 2006/54/EÜ17 ja 

2010/41/EL18. EQUINET on erilises 

olukorras, sest on ainus üksus, kes tagab 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste 

meetmete koordineerimist. EQUINETi 

tegevuse koordineerimine on liidu 

diskrimineerimisvastase õiguse 

nõuetekohase rakendamise seisukohast 

kesksel kohal ja seda tuleks programmist 

toetada. 

_________________ _________________ 

15 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 

2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse 

kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 

rassilisest või etnilisest päritolust (ELT L 

180, 19.7.2000, lk 22). 

15 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 

2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse 

kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 

rassilisest või etnilisest päritolust (ELT L 

180, 19.7.2000, lk 22). 

16 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 

direktiiv 2004/113/EÜ meest ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 

kohta seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 

373, 21.12.2004, lk 37). 

16 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 

direktiiv 2004/113/EÜ meest ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 

kohta seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 

373, 21.12.2004, lk 37). 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 

2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja 

naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 

kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 

tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 

204, 26.7.2006, lk 23). 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 

2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja 

naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 

kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 

tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 

204, 26.7.2006, lk 23). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest 
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isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 

naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 

kohaldamise kohta, millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 

(ELT L 180, 15.7.2010, lk 1). 

isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 

naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 

kohaldamise kohta, millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 

(ELT L 180, 15.7.2010, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Sõltumatutel inimõiguste 

organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 

kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 

kaitsmisel ja neist teadlikkuse 

suurendamisel ning liidu õigusest, 

sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste kasutamisele 

kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 

väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 

2018. aasta resolutsioonis, on piisav 

rahaline toetus kodanikuühiskonna 

organisatsioonide jaoks soodsa ja 

jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 

kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 

võimaldada neil täita oma ülesandeid 

sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 

rahastamine täiendab riigi tasandi 

rahastamist, et toetada ja suurendada 

selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 

organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 

suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 

edendamisega ja kelle tegevus aitab ELi 

õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste strateegilist 

kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 

ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 

edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 

ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 

tasandil. 

(18) Sõltumatutel inimõiguste 

organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 

kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 

kaitsmisel ja neist teadlikkuse 

suurendamisel ning liidu õigusest, 

sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste kasutamisele 

kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 

väljendatud Euroopa Parlamendi 19. aprilli 

2018. aasta resolutsioonis, on rahastuse 

suurendamine ja piisav rahaline toetus 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

jaoks soodsa ja jätkusuutliku keskkonna 

kujundamiseks kesksel kohal, et tugevdada 

nende rolli ja võimaldada neil täita oma 

ülesandeid sõltumatult ja tulemuslikult. 

ELi rahastamine täiendab riigi tasandi 

rahastamist, et muu hulgas piisava 

põhirahastuse ja lihtsustatud 

kuluvõimaluste, finantseeskirjade ja 

menetluste kaudu toetada ja suurendada 

selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 

organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 

suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 

edendamisega ja kelle tegevus aitab kaasa 

ELi õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste strateegilisele 

kohaldamisele, sealhulgas õiguste 

kaitsmise ja muude järelevalvemeetmete 

kaudu, ning edendada ja kaitsta liidu 

ühiseid väärtuseid ja suurendada neist 

teadlikkust riiklikul tasandil. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 

jaotus liidu üldeelarvest, on vaja tagada 

kõigi programmi raames ellu viidavate 

meetmete Euroopa lisaväärtus ning 

vastastikune täiendavus liikmesriikide 

meetmetega; samas tuleks taotleda 

kooskõla, täiendavust ja koostoimet selliste 

rahastamisprogrammidega, millega 

toetatakse omavahel, eriti õiguse, õiguste ja 

väärtuste fondi raames ja 

õigusprogrammiga ning programmiga 

„Loov Euroopa“ ja programmiga 

„Erasmus+“ tihedalt seotud 

poliitikavaldkondi, et kasutada ära kultuuri 

koostoimet kultuuri- meedia- kunsti-, 

haridus- ja loovuse valdkondadega. 

Koosmõju on vaja luua muude Euroopa 

rahastamisprogrammidega, eriti järgmistes 

valdkondades: tööhõive, siseturg, 

ettevõtlus, noorsugu, tervis, kodakondsus, 

õigus, ränne, julgeolek, teadustegevus, 

innovatsioon, tehnoloogia, tööstus, 

ühtekuuluvus, turism, välissuhted, 

kaubandus ja areng. 

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 

jaotus liidu üldeelarvest, on vaja tagada 

kõigi programmi raames ellu viidavate 

meetmete Euroopa lisaväärtus ning 

vastastikune täiendavus liikmesriikide 

meetmetega. Kooskõla, täiendavust ning 

läbipaistvat ja selgesti määratletud 

koostoimet tuleks taotleda selliste 

rahastamisprogrammidega, millega 

toetatakse omavahel, eriti õiguse, õiguste ja 

väärtuste fondi raames ja 

õigusprogrammiga ning programmiga 

„Loov Euroopa“, Euroopa 

solidaarsuskorpusega ja programmiga 

„Erasmus+“ tihedalt seotud 

poliitikavaldkondi, et kasutada ära kultuuri 

koostoimet kultuuri-, audiovisuaal-, 

meedia-, kunsti- ja formaalse, 

mitteformaalse ja informaalse hariduse ja 

loovuse valdkondadega. On vaja luua 

koosmõju muude Euroopa 

rahastamisprogrammidega, eriti järgmistes 

valdkondades: tööhõive, siseturg, 

ettevõtlus, noorsugu, vabatahtlik tegevus, 

kutseõpe, tervis, kodakondsus, õigus, 

sotsiaalne kaasatus (eriti rändajate ja 

kõige ebasoodsamas olukorras rühmade 

puhul), ränne, julgeolek, teadustegevus, 

innovatsioon, tehnoloogia, tööstus, 

ühtekuuluvus, kliima, turism, sport, 

välissuhted, laienemine, rahvusvaheline 

koostöö, kaubandus ja areng. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmi suhtes kohaldatakse (23) Programmi suhtes kohaldatakse 
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määrust (EL, Euratom) [the new FR] 

(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 

määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 

eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 

auhindade, hangete, kaudse eelarve 

täitmise, rahastamisvahendite ja 

eelarvetagatiste kohta. 

määrust (EL, Euratom) [the new FR] 

(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 

määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 

eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 

auhindade, hangete, kaudse eelarve 

täitmise, finantsabi, rahastamisvahendite ja 

eelarvetagatiste kohta, ning nõutakse 

vahendite kasutamisel täielikku 

läbipaistvust, usaldusväärset 

finantsjuhtimist ja vahendite kaalutletud 

kasutamist. Eeskätt sätestatakse määruses 

eeskirjad, milles käsitletakse võimalust 

rahastada kohalikke, piirkondlikke, 

riiklikke või riikidevahelisi 

kodanikuühiskonna organisatsioone 

mitmeaastaste tegevustoetuste, 

mitmeastmeliste toetuste ja paindlike 

toetuste andmise menetluste kaudu. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 

rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 

valikul lähtutakse nende võimest saavutada 

meetmete erieesmärke ja tulemusi, võttes 

eelkõige arvesse kontrollidega seotud 

kulusid, halduskoormust ja eeldatavat 

nõuete täitmata jätmisega seotud riski. See 

peaks hõlmama kindlasummaliste maksete, 

kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 

kasutamise kaalumist ning ka sellist 

rahastamist, mis ei ole seotud 

finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 

kuludega. Vastavalt finantsmäärusele, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EL, Euratom) nr 883/2013,20 nõukogu 

määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,21 

nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 

2185/9622 ja nõukogu määrusele (EL) 

2017/193923 tuleb liidu finantshuve kaitsta 

proportsionaalsete meetmetega, mis 

hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 

pettuste ärahoidmist, avastamist, 

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 

rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 

valikul lähtutakse nende võimest saavutada 

positiivne edukuse sihtmäär, eriti 

tegevustoetuste ja projektide puhul, ning 

anda tulemusi vastavalt meetmete 

erieesmärkidele, võttes eelkõige arvesse 

kontrollidega seotud kulusid, 

halduskoormust, asjaomaste 

sidusrühmade ja toetusesaajate suurust ja 

võimekust ning eeldatavat nõuete täitmata 

jätmisega seotud riski. See peaks hõlmama 

kindlasummaliste maksete, 

kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 

kasutamise kaalumist, samuti muude 

parameetrite arvestamist, mis 

võimaldavad paremini kaasata 

erivajadustega isikuid, ning ka sellist 

rahastamist, mis ei ole seotud 

finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 

kuludega. Kaasrahastamise nõuded tuleks 

võtta vastu mitterahalisena ja neist võib 
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korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 

alusetult väljamakstud või ebaõigesti 

kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 

vajaduse korral halduskaristuste 

kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 

haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 

kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 

määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 

neis määrustes sätestatud korras, et teha 

kindlaks, kas on esinenud pettust, 

korruptsiooni või muud liidu finantshuve 

kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 

Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 

Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 

kuritegusid, mis kahjustavad liidu 

finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 

nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 

Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 

üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 

tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 

koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 

Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 

Kontrollikojale vajalikud õigused ja 

juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 

isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 

haldamisse, annaksid samaväärsed õigused. 

piiratud täiendava rahastamise juhtudel 

loobuda. Vastavalt finantsmäärusele, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EL, Euratom) nr 883/2013,20 nõukogu 

määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,21 

nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 

2185/9622 ja nõukogu määrusele (EL) 

2017/193923 tuleb liidu finantshuve kaitsta 

proportsionaalsete meetmetega, mis 

hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 

pettuste ärahoidmist, avastamist, 

korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 

alusetult väljamakstud või ebaõigesti 

kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 

vajaduse korral halduskaristuste 

kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 

haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 

kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 

määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 

neis määrustes sätestatud korras, et teha 

kindlaks, kas on esinenud pettust, 

korruptsiooni või muud liidu finantshuve 

kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 

Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 

Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 

kuritegusid, mis kahjustavad liidu 

finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 

nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 

Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 

üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 

tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 

koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 

Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 

Kontrollikojale vajalikud õigused ja 

juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 

isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 

haldamisse, annaksid samaväärsed õigused. 

__________________ __________________ 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

septembri 2013. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

juurdlusi ning millega tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

septembri 2013. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

juurdlusi ning millega tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 

määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 

248, 18.9.2013, lk 1). 

määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 

määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 

248, 18.9.2013, lk 1). 

21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 

määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 

määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 

määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 

määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 

määrus (EL) 2017/1939, millega 

rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 

Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 

31.10.2017, lk 1). 

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 

määrus (EL) 2017/1939, millega 

rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 

Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 

31.10.2017, lk 1). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 

2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 

käsitleb võitlust liidu finantshuve 

kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 

abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 

2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 

käsitleb võitlust liidu finantshuve 

kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 

abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Selleks et võtta arvesse 

kliimamuutusega võitlemise olulisust 

kooskõlas liidu võetud kohustustega 

rakendada Pariisi kokkulepet ja ÜRO 

säästva arengu eesmärke, aitab käesolev 

programm kliimameetmed integreerida ja 

saavutada üldeesmärk, milleks on 

suunata 25 % ELi eelarve kulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks. 

Asjaomased meetmed määratakse 

kindlaks programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ja neid hinnatakse 

uuesti vahehindamise raames. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Selleks et tagada käesoleva 

määruse ühetaolised 

rakendamistingimused, tuleks delegeerida 

komisjonile õigus võtta kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

õigusakte, milles käsitletakse artiklites 14 

ja 16 ja II lisas osutatud näitajaid. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 

2016. aasta institutsioonidevahelises 

parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

(30) Selleks et tagada käesoleva 

määruse rakendamine ja programmi 

eesmärkide saavutamise suunas tehtavate 

edusammude tõhus hindamine, tuleks 

delegeerida komisjonile õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu õigusakte, milles 

käsitletakse artikli 13 kohaseid 

tööprogramme ja mitmeaastaseid 

prioriteete ning artiklites 14 ja 16 ja II 

lisas osutatud näitajaid. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 

edendada ELi aluslepingutes sätestatud 

õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu, et toetada avatud, 

demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi. 

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 

edendada Euroopa kodakondsust ja 

õigusriigi põhimõtet, samuti ELi 

aluslepingutes sätestatud õigusi, 

põhimõtteid ja väärtusi, mille alusel liit 

loodi. Selleni tuleks jõuda eelkõige 
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toetades peamisi sidusrühmi, nagu 

kodanike ühendused, mõttekojad, 

uurimis-, kultuuri- ja akadeemilised 

asutused ning kodanikuühiskonna 

organisatsioonid kohalikul, piirkondlikul, 

riiklikul ja riikidevahelisel tasandil, et 

meenutada kõikidele nende väärtuste ja 

põhimõtete tähtsust ja toetada sellega 

avatud, demokraatlikke ja kaasavaid 

ühiskondi. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) edendada kodanike kaasatust ja 

osalemist liidu demokraatlikus elus 

(kodanike kaasatuse ja osalemise 

tegevussuund), 

(b) kodanike ja eelkõige noorte 

teadlikkuse suurendamine ELi olulisusest 

meetmetega, mille eesmärk on säilitada 

mälestusi liidu loomiseni viinud 

ajaloolistest sündmustest ning edendada 

demokraatiat, väljendusvabadust, 

pluralismi, kodanikukaasatust, kodanike 

kohtumisi ja kodanike aktiivset osalemist 

liidu demokraatlikus elus 

(kodanikuaktiivsuse tegevussuund); 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 2 punktis a seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames soovitakse programmi 

kaudu saavutada järgmist: 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 

puudega inimeste õiguseid, liidu 

kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 

õigust isikuandmete kaitsele. 

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 

puudega inimeste õiguseid, liidu 

kodakondsusest, sealhulgas õigust 

algatada Euroopa kodanikualgatust ja 

õigust isikuandmete kaitsele. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund 

Kodanikuaktiivsuse tegevussuund 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 2 punktis b seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames soovitakse programmi 

kaudu saavutada järgmist: 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) parandada kodanike arusaamist 

liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 

mitmekesisusest; 

(a) toetada kodanike esitatud projekte 

(pidades silmas eeskätt noori), mille 

eesmärk on julgustada inimesi mitte 

ainult mäletama ELi rajamisele eelnenud 

sündmusi, mis moodustavad liidu 

ajaloolise mälu tuumiku, vaid ka õppima 

rohkem oma ühisest ajaloost, kultuurist ja 

väärtustest ning tajuda ühist 

kultuuripärandit ning kultuurilist ja 
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keelelist mitmekesisust rikkusena, mis on 

aluseks ühisele tulevikule; tugevdada 
kodanike arusaamist liidust, selle 

olemasolu põhjusest ja saavutustest, ning 

suurendada teadlikkust liidu praegustest 

ja tulevastest väljakutsetest, samuti 

vastastikuse mõistmise ja sallivuse 

tähtsusest, mis on Euroopa projekti 

keskmes; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) julgustada ja toetada heade tavade 

vahetamist Euroopa kodanikuhariduse – 

nii formaal- kui ka mitteformaalse 

hariduse – valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 

riikide kodanike vahel; edendada 

kodanike kodanikuaktiivsust ja 

demokraatlikku osalemist, mis aitab 

kodanikel ja esindusühendustel teha 

teatavaks ja vahetada avalikult oma 

seisukohti liidu tegevuse kõigis 

valdkondades. 

(b) edendada avalikku dialoogi 

sõpruslinnade, kodanike, eelkõige noorte 

kohtumiste kaudu ning koostöö kaudu eri 

riikide omavalitsuste, kohalike 

kogukondade ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonide vahel, et anda neile 

otsene praktiline kogemus liidu 

kultuurilisest mitmekesisusest ja pärandist 

ning suurendada kodanike osalust 

ühiskonnas; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a)  edendada ja suurendada 

kodanikuosalust liidu demokraatlikus elus 

kohalikul, riiklikul ja riikidevahelisel 

tasandil; võimaldada kodanikel ja 

ühendustel edendada kultuuridevahelist 

dialoogi ja korraldada asjakohaseid 

avalikke arutelusid liidu tegevuse kõigi 

valdkondade üle, aidates sellega kaasa 

liidu poliitilise tegevuskava 

kujundamisele; toetada ühinemist ning 

projektikonkursside korraldamist, seda nii 

kodanike ühenduste või enamaarvuliste 

juriidiliste isikute võrgustike kujul, 

eesmärgiga edendada tõhusamalt 

eelmistes punktides esitatud eesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames soovitakse programmi 

kaudu saavutada järgmisi eesmärke: 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

jooksevhindades [641 705 000] eurot. 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

jooksevhindades [908 705 000] eurot. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) [233 000 000] eurot artikli 2 lõike 2 

punktis b osutatud erieesmärgi jaoks. 

(b) [500 000 000] eurot või vähemalt 

40% lõikes 1 osutatud programmi 

rahastamispaketist artikli 2 lõike 2 

punktis b osutatud erieesmärkide jaoks; 

soovituslikult eraldatakse sellele 

eesmärgile kogueelarvest ligikaudu 15% 

ette nähtud ajaloolise mäluga seotud 

tegevusele, 65% demokraatlikule 

osalemisele, 10 % edendustegevusele ja 

10 % haldamiseks. 

 Komisjon ei tohi lahkneda 

rahastamispaketi raames eraldatud 

protsendimäärast enam kui 5 

protsendipunkti iga erieesmärgi rühma 

puhul. Juhul kui selle piirmäära 

ületamine peaks osutuma vajalikuks, on 

komisjonil õigus võtta artikli 16 kohaselt 

vastu delegeeritud õigusakte, et muuta iga 

arvnäitajat rohkem kui 5 ja kuni 10 

protsendipunkti võrra. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 

kasutada programmi rakendamiseks antava 

tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 

ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 

auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 

sealhulgas ettevõtte 

infotehnoloogiasüsteemide, uuringute, 

ekspertide kohtumiste ja 

kommunikatsiooni jaoks programmi 

üldeesmärkidega seotud prioriteetide ja 

valdkondade kohta. 

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 

kasutada programmi rakendamiseks antava 

tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 

ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 

auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 

uuringute ja ekspertide kohtumiste jaoks 

programmi üldeesmärkidega seotud 

prioriteetide ja valdkondade kohta. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon eraldab vähemalt 40 % 

lõikes 1 nimetatud vahenditest 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamiseks. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Programmis nähakse ette 

puuetega inimestele kohandatud 

programmi käsitlevale teabele 

juurdepääsemise võimalused, et neil oleks 

võimalik oma õigusi täielikult kasutada ja 

osaleda täiel määral ühiskonnas, kus nad 

elavad. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) iga juriidiline isik, kes on loodud 

liidu õiguse alusel, või iga rahvusvaheline 

organisatsioon. 

(b) iga mittetulunduslik juriidiline isik, 

kes on loodud liidu õiguse alusel, või iga 

rahvusvaheline organisatsioon. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Liidu riiklike 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste 

võrgustikule (EQUINET) võib anda 

tegevustoetust ilma konkursikutseta selle 

3. Euroopa Liidu riiklike 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste 

võrgustikule (EQUINET) võib anda artikli 

6 lõike 2 punkti a kohast tegevustoetust 
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alalise tööprogrammiga seotud kulude 

katmiseks. 

ilma konkursikutseta selle alalise 

tööprogrammiga seotud kulude katmiseks. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tööprogramm Tööprogramm ja mitmeaastased 

prioriteedid 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab tööprogrammi 

vastu rakendusaktiga. Nimetatud 

rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 

artiklis 19 osutatud nõuandemenetlusega. 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 16 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat 

määrust, kehtestades tööprogramme ja 

vajaduse korral tööprogrammide aluseks 

olevad mitmeaastased prioriteedid. 

Nimetatud tööprogrammide 

väljaarendamisel konsulteerib komisjon 

kodanikuühiskonda ning kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi esindavate 

organisatsioonidega. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 

rahaliste vahendite saajatele ja 

liikmesriikidele proportsionaalsed 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt, et vahendite eraldamine 

konkreetsetele projektidele kajastub 

täpselt ning et rahastamiskavade vaheline 
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aruandlusnõuded. sünergia on nõuetekohaselt tõendatud. 

Selleks tagatakse programmis osalevate 

üksuste kaasatus. Liidu rahaliste vahendite 

saajatele ja liikmesriikidele kehtestatakse 

proportsionaalsed aruandlusnõuded, mis on 

võimalikult vähe koormavad. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile kuni 31. detsembrini 2027. 

2. Artiklites 6, 13 ja 14 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile kuni 31. detsembrini 2027. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artiklis 14 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artiklites 6, 13 ja 14 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Artikli 14 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

6. Artiklite 6, 13 ja 14 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

teatavakstegemist esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavakstegemist esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon rakendab programmi 

ning selle meetmete ja tulemustega seotud 

teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 

Programmile eraldatud rahalised 

vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa 

liidu poliitiliste prioriteetide 

tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud 

artiklis 2 osutatud eesmärkidega. 

2. Komisjon rakendab programmi 

ning selle meetmete ja tulemustega seotud 

teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Riiklikud kontaktpunktid 

 Iga liikmesriik loob kvalifitseeritud 

töötajatega sõltumatu ja kvalifitseeritud 

riikliku kontaktpunkti, mille ülesanne on 

anda programmi võimalikele 

toetusesaajatele (kodanikele, 

organisatsioonidele ja piirkondlikele 

asutustele) juhiseid, praktilist teavet ja abi 

seoses programmi kõikide aspektidega, 

sealhulgas seoses taotlusmenetluse ja 

ettepanekute kirjutamisega, dokumentide 

levitamise, partnerite otsimise, koolituse 
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ja muude formaalsustega, tagades sellega, 

et programmi rakendatakse ühtemoodi. 

Riiklikel kontaktpunktidel puudub 

vastutus projektide hindamise eest, kuna 

see õigus kuulub Euroopa Komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komitee võib programmi eri 

tegevussuundadega tegelemiseks tulla 

kokku erinevates koosseisudes. 

3. Komitee võib programmi eri 

tegevussuundadega tegelemiseks tulla 

kokku erinevates koosseisudes. 

Asjakohasel juhul kutsutakse regulaarselt 

kooskõlas komitee kodukorraga komitee 

koosolekutel vaatlejatena osalema 

väliseksperte, sealhulgas 

sotsiaalpartnerite esindajaid, 

kodanikuühiskonna organisatsioone ja 

toetusesaajate esindajaid. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 

erieesmärkide saavutamist toetatakse 

eelkõige järgmiste meetmete kaudu: 

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 

erieesmärkide saavutamist toetatakse 

eelkõige järgmiste üldmeetmete kaudu: 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teadlikkuse suurendamine, teabe 

levitamine, et parandada poliitika ja 

õiguste tundmist programmiga hõlmatud 

(a) kodanike, eeskätt noorte ning 

ebasoodsas olukorras ja alaesindatud 

ühiskonnarühmade liikmete teadlikkuse 
suurendamine ühistest väärtustest, 
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valdkondades; õigustest ja põhimõtetest, millele liit on 

rajatud, nende õigustest ja kohustustest 

Euroopa kodanikena, samuti sellest, 

kuidas neid õigusi elukohast sõltumata 

kaitsta ja kasutada; projektide 

edendamine, mille eesmärk on parandada 

poliitika ja õiguste tundmist programmi 

eesmärkidega hõlmatud valdkondades; 

Euroopa kodakondsuse alase formaalse ja 

mitteformaalse hariduse edendamine. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) vastastikune õppimine heade tavade 

jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et 

parandada oma teadmisi ja vastastikust 

mõistmist ning ühiskonnaelus osalemist ja 

demokraatlikku kaasatust; 

(b) vastastikune õppimine heade tavade 

jagamise ja esiletoomise kaudu 

sidusrühmade (sh ühenduste, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide, 

kohalike omavalitsuste ja kodanike) vahel, 

et parandada oma teadmisi ja vastastikust 

mõistmist ning ühiskonnaelus osalemist ja 

demokraatlikku kaasatust ning muuta 

toetatavate tegevuste tulemusi veelgi 

väärtuslikumaks; 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1 

et paremini mõista olukorda 

liikmesriikides ja ELi tasandil 

programmiga hõlmatud valdkondades 

ning parandada liidu õiguse ja poliitika 

rakendamist liikmesriikides; 

välja jäetud 

__________________  

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 

statistika kogumine; ühtsete metoodikate 

ning vajaduse korral näitajate või 
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võrdlusnäitajate väljatöötamine; 

uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja 

küsitlused; hindamised; mõju hindamine; 

suuniste, aruannete ja õppematerjalide 

väljatöötamine ja avaldamine. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) selliste algatuste ja meetmete 

toetamine, millega edendatakse ja 

kaitstakse meediavabadust ja meedia 

mitmekesisust ning suurendatakse 

suutlikkust tegeleda uute keerukate 

küsimustega nagu uus meediatehnoloogia 

ja vihakõnele vastuseismine; 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

vahendite arendamine ja hooldus; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) üldsuse teadlikkuse ja arusaamise 

suurendamine isikuandmete ja 

privaatsuse kaitsmise ning digitaalse 

turbega seotud ohtudest, eeskirjadest, 

kaitsemeetmetest ja õigustest ning 

võltsuudiste ja sihiliku väärteabe 

probleemi lahendamine teadlikkuse 
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suurendamise, koolituste, uuringute ja 

järelevalvemeetmete kaudu, keskendudes 

eelkõige noortele; 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kodanike teadlikkuse suurendamine 

Euroopa kultuurist, ajaloost ja ajaloolisest 

mälust ning liitu kuulumise tunde 

tugevdamine; 

(f) kodanike, eeskätt noorte 

teadlikkuse suurendamine Euroopa 

kultuurist, kultuuripärandi ajaloost ja 

ajaloolisest mälust, kuid ka ELi tulevastest 

ülesannetest, ning liitu kuulumise tunde 

tugevdamine, eeskätt järgmisega: 

 (i)   algatused, et arutleda Euroopa 

lähiajaloo totalitaarsete režiimide 

põhjuste üle ja mälestada nende 

kuritegude ohvreid; 

 (ii)  tegevused, mis puudutavad 

Euroopa lähiajaloo muid määrava 

tähtsusega hetki ja võtmesündmusi; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 

kokkutoomine, andes neile võimaluse 

osaleda sõpruslinnade meetmetes; 

(g) eri rahvusest ja kultuurist 

kodanike kokkutoomine, andes neile 

võimaluse osaleda ELi poliitilise 

tegevuskava kujundamiseks korraldatud 

kohtumistel, sõpruslinnade meetmetes 

ning väikesemahulistes ja 

kodanikuühiskonna projektides, 

tugevdades sellega alt-üles lähenemisviisi; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt h 



 

PE627.931v03-00 34/39 AD\1168903ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) demokraatlikuma liidu ehitamises 

aktiivse osalemise ning õigustest ja 

väärtustest teadlikkuse suurendamise 

julgustamine ja hõlbustamine 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu; 

(h) aktiivse ja kaasava osalemise 

toetamine ja edendamine 

demokraatlikuma liidu rajamises, 

pöörates erilist tähelepanu tõrjutud 

ühiskonnarühmadele, edendades muu 

hulgas e-demokraatia vahendite ning 

Euroopa kodanikualgatuse kasutamist; 

teadlikkuse suurendamine õiguste 

edendamisest ja kaitsmisest 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu; 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 

suurendamine, et edendada ja edasi 

arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke 

ja strateegiaid, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamine; 

(j) programmiga hõlmatud 

valdkondades tegutsevate 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamine; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt j a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) õigusriigi olukorda jälgivate 

inimõiguste kaitsjate ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

suutlikkuse ja sõltumatuse tugevdamine 

ning kohaliku, piirkondliku ja riikliku 

tasandi meetmete toetamine; 

 

Muudatusettepanek  63 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt j b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j b) kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega liidu õigust, 

poliitikaeesmärke ja strateegiaid käsitleva 

dialoogi edendamine ja arendamine 

kõigis programmiga hõlmatud 

valdkondades; 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 

põhjal, et mõõta, mil määral programmi 

üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 

minimeerida halduskoormust ja kulusid. 

Selleks kogutakse andmeid järgmiste 

peamiste näitajate kohta: 

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 

põhjal, et mõõta, mil määral programmi 

üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 

minimeerida halduskoormust ja kulusid. 

Võimaluse korral liigitatakse näitajad 

vanuse, soo ja kõigi muude kogutud 

andmete põhjal (etniline päritolu, puue, 

sooidentiteet, ...). Selleks kogutakse 

andmeid järgmiste peamiste näitajate 

kohta: 
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II lisa – tabel – rida 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selliste rahvusvaheliste võrgustike ja 

algatuste arv, milles keskendutakse 

programmi meetmete tulemusena Euroopa 

ajaloolisele mälule ja kultuuripärandile 

Selliste rahvusvaheliste võrgustike ja 

algatuste arv, milles keskendutakse 

programmi meetmete tulemusena Euroopa 

ajaloolisele mälule, pärandile ja dialoogile 

kodanikuühiskonnaga 
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ET 

II lisa – tabel – rida 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Projektide geograafiline jaotus 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID ARVAMUSE 
KOOSTAJALE TEAVET 

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. 

Arvamuse koostaja sai arvamuse projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt: 

Üksus ja/või isik 

Euroopa kodanikuühiskonna võrgustike organisatsioon (Civil Society Europe) 

Euroopa Noortefoorum 

Euroopa kohalike omavalitsuste ja piirkondade nõukogu 

Stefan Batory sihtasutus 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Õiguste ja väärtuste programmi loomine 

Viited COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

LIBE 

14.6.2018 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

CULT 

14.6.2018 

Kaasatud komisjonid - istungil teada 

andmise kuupäev 

5.7.2018 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Sylvie Guillaume 

1.6.2018 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 10.10.2018    

Vastuvõtmise kuupäev 3.12.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

16 

0 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar 

Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa 
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NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

16 + 

ALDE Mircea Diaconu 

PPE Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław 

Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar 

Köster, Luigi Morgano 

VERTS/ALE Jill Evans 

 

0 – 

  

 

1 0 

ECR Emma McClarkin 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


